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ايبعـ ايـّػلاٗ ٗ ايع٬قات 

 ايذلن١ٝ َع ؿٍٚ ايبًكإ

1: َلاؿ ؾٍٛنتٛكـاي
 

ن١ًٝ ايعًّٛ ايوٝاه١ٝ 

 ٚايع٬قات ايـٚي١ٝ 

 30داَع١ اؾنا٥ل 

كا قٛكٜا ٗ يعب ايبعـ ايـّػلاٗ ؿٚ

ؼـٜـ ٚكهِ ايع٬قات ايذلن١ٝ َع ؿٍٚ ايبًكإ, 

٫هُٝا َع ايْٝٛإ ٚبًػاكٜا ع٢ً َـاك تاكىِٗ 

اؿـٜح. ٚإٕ مت ايذلنٝن ع٢ً ٖقا ايبعـ ؾٗقا ٫ 

ٜعين ايبت١ إْهاك ؿٚك باقٞ ا٭بعاؿ, نُا إٔ 

تلنٝنْا ع٢ً ايْٝٛإ ٚبًػاكٜا َٔ غرل باقٞ ؿٍٚ 

ذ١ اؿٝن ايهبرل ايقٟ ايبًكإ ا٭ػل٣ ؾذا٤ ْتٝ

استً٘ ٖقا ايبعـ ٗ ََٓٛٛتُٗا ايك١ُٝٝ ٚايقٟ 

اْعهى ع٢ً هٝاهتُٗا اـاكد١ٝ نُشـؿ ك٥ٝى 

ٗ كهِ تٛدٗاتُٗا اٱق١ًُٝٝ َٓق اهتك٬شلُا 

ٚإٍ غا١ٜ ايّٝٛ. ؾُا ٖٞ ٬ََض ٖقا ايبعـ؟ 

ٚنٝـ أثل ع٢ً ع٬قات تلنٝا َع ايْٝٛإ 

 ٚبًػاكٜا؟ 

ٚا٭قًٝات َٔ تعتدل ٌَه٬ت اي٬د٦ٌ 

ايكٔاٜا اييت ٫ تناٍ تجرل سواه١ٝ بايػ١ ٗ 

-ايْٝٛا١ْٝ ٚايذلن١ٝ -ايع٬قات ايذلن١ٝ

ايبًػاك١ٜ ٚهببا ك٥ٝوٝا ٗ إثاك٠ ايٓناعات ؾُٝا 

                                                 
1

ايعًّٛ ايوٝاه١ٝ قآل بكوِ  أهتاف -

 ٚايع٬قات ايـٚي١ٝ

بِٝٓٗ. ؾكـ ٌٚ اي٬د٦ٕٛ َٔ ٚإٍ ٖقٙ ايـٍٚ 

قتؿٌٛ بقنلٜات ايكتٌ ٚإڀاكؿ٠ اييت 

تنآَت َع اْٗٝاك ايوًڀ١ٓ ايعجُا١ْٝ بوبب 

تٓاَٞ ا٭سكاؿ بعـ إٔ تؿٌت ايكِٝ ايك١َٝٛ 

إتڀلؾ١ اييت هاؿت ايعامل آْقاى, ٚتلهؼت َع٘ 

ايِٛك٠ ايُٓڀ١ٝ ايوًب١ٝ ع٢ً َـ٣ أدٝاٍ 

يًڀلف اٯػل, ٖا أؾلم دٛا زلت٘ ُلاع ٫ ٜهاؿ 

 ٜعلف اْؿلادا ست٢ ٜعٛؿ َٔ دـٜـ. 

ٚست٢ ًِْ ْٚهٌـ عٔ سٝجٝات إٛٓٛع َٔ 

تلنٝا َع نٌ ؿٚي١ ا٭سل٣ إٔ ْتٓاٍٚ ع٬ق١ 

 ع٢ً سـ٣, ٖٚٞ:

 ايْٝٛا١ْٝ:  -. ايع٬قات ايذلن١ٝ 1 

ايْٝٛا١ْٝ -تتُٝن ايع٬قات ايذلن١ٝ 

بايِلاع اؿاؿ, ٖٚٞ تتوِ عٔ غرلٖا َٔ 

ايع٬قات بايتعكٝـ. ٖٚقا َا ٜتڀًب ؼ٬ًٝ 

َوتؿٝٔا يؿِٗ طبٝعتٗا اييت تلتب٘ اكتباطا 

ع٢ً ٚثٝكا بايتاكٜؽ ايڀٌٜٛ يًوٝڀل٠ ايعجُا١ْٝ 

ه١ٓ, أٟ َٔ ه١ٓ  041ب٬ؿ ايْٝٛإ اييت ؿاَت 

 5503إٍ غا١ٜ  5123
1

, ٚاييت ػًؿت إكثا قا٥ُا 

 ع٢ً ايعـا٤ ٚاْعـاّ ايجك١ بُٝٓٗا.

ٜلدع إ٪كػٕٛ ايبـاٜات ا٭ٍٚ شلقا 

ايِلاع إٍ ؾذل٠ اْتٌاك إـ ايكَٛٞ َٓڀك١ 

ايبًكإ ٗ بـا١ٜ ايكلٕ ايتاهع عٌل ايقٟ أؾلم 

١ٝ ع٢ً أْكاض ايـٚي١ ايعجُا١ْٝ. قٝاّ ؿٍٚ قَٛ

ٚإٔ إواك ايڀٌٜٛ ٫نتُاٍ بٓا٤ ايـٚي١ ايْٝٛا١ْٝ 

بٌهًٗا اؿايٞ, ٚيـ عـا٤ تعنم َع َلٚك ايٛقت ٗ 

ْؿٛي ا٭تلاى ايقٜٔ ْٛلٚا إيٝ٘ َجاب١ اعتـا٤ 

َتٛاٌُ ع٢ً َهتوباتِٗ ايتاكى١ٝ ٚع٢ً سواب 

ؿٚيتِٗ ٚأكآِٝٗ. ٚؿاَت ع١ًُٝ ٖقا ايبٓا٤ أنجل 
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ٔ قلٕ َٔ اينَٔ, بـأت بتٌهٌٝ ايٓٛا٠ ا٭ٍٚ َ

, يتتبعٗا عًُٝات 5503يًـٚي١ ايْٝٛا١ْٝ ه١ٓ 

, يتًٝٗا 5531تٛهع سلًت اؾنك اٱ١ْٜٝٛ ه١ٓ 

, ثِ دنٜل٠ 5545ه١ٓ  (Thessalee)تٝوايٞ 

ٚدنك  (Epire), ؾُٓڀك١ إٜبرل 5635نلٜت ه١ٓ 

-5651عل إه٘ َٚكـْٚٝا اؾٓٛب١ٝ هٓيت 

ع١ًُٝ ِٓ تلاقٝا ايػلب١ٝ ه١ٓ , يتتبعٗا 5650

بعـ  5614, يٝٓتٗٞ ٖقا ايتٛهع ه١ٓ 5613

 (Dodécanese)إؿام دنك ايـٚؿٜهاْٝن 

بايوٝاؿ٠ ايْٝٛا١ْٝ
2

. 

نُا إٔ يًْٝٛاٌْٝ ْٛل٠ هًب١ٝ يًعِٓل 

ايذلنٞ, ؾكـ ًٚٛا ٜلدعٕٛ ْٝع إآهٞ اييت 

علؾتٗا إٓڀك١ ايبًكا١ْٝ َٔ تٓاسل طا٥ؿٞ 

ٟ إٍ ايتٛادـ ايعجُاْٞ, ٚؽًـ اقتِاؿٟ ٚؾهل

قًٌُ, ْٗٛك١ٜ تلنٝا اؿـٜج١ ٚكٜج١ ايـٚي١ 

ايعجُا١ْٝ ٚمك فيو, َ٪نـٜٔ, إٔ قٝاّ ايـٚي١ 

ايْٝٛا١ْٝ ٖٞ َجاب١ قاعـ٠ أَا١َٝ يًشٔاك٠ 

ايػلب١ٝ ٓـ ايدلبل١ٜ ايذلن١ٝ, بٌ أنجل َٔ 

فيو فٖب ايٛمٜل ا٭ٍٚ ايْٝٛاْٞ ا٭هبل 

 ,Eleutherios)إًٜٝٛثٛكٜٛي ؾٓٝنًٜٛي 

Venizelos), َاكي  31ايو٬ّ ٗ أَاّ َ٪ُل

إٍ سـ ْؿٞ ُؿ١ ا٭١َ عٔ تلنٝا, ؾٗٞ  5656

ع٢ً سـ قٛي٘, ػُعا ًافا ساؾٛت عًٝ٘ اٱؿاك٠ 

ايعجُا١ْٝ بإتباع اؿ١ًٝ ٚايقٟ أؿ٣ ؾُٝا بعـ, 

نٓتٝذ١ ست١ُٝ يقيو, إٍ إْؿذاكٙ
3

. 

تٌرل إلادع إٔ أٍٚ ٖذل٠ قول١ٜ َٔ 

ل٠ ايهجٝؿ١ اييت أعكبت اؿلب اؾاْبٌ ٖٞ اشلذ

 5656ٚ5611ايذلن١ٝ َابٌ ه١ٓ  –ايْٝٛا١ْٝ 

ٚإقابض اييت تعلض شلا ايْٝٛإْٝٛ ع٢ً ٜـ 

. مت تًتٗا ع١ًُٝ ايتٗذرل 5610ا٭تلاى ه١ٓ 

ايٛاهع١ اييت اعتُـتٗا ايْٝٛإ ٓـ ا٭ق١ًٝ 

ايذلن١ٝ ٗ هٓٛاتٗا ا٭ٍٚ ي٬هتك٬ٍ, ػا١ُ 

إطاك َا علف  ٗ 5611ٚ 5610ػ٬ٍ هٓيت 

, بٗـف قٛ اشل١ٜٛ "ايوٝاه١ اشل١ًٝٓٝٝ"آْقاى بع 

ايذلن١ٝ عٔ إٓاطل اـا١ُ بٗا, ؾكاَت ظًب 

َوتٛطٌٓ ْٜٛاٌْٝ َٔ َٓاطل َتؿلق١ َٔ ب٬ؿ 

ايْٝٛإ ٚأَـتِٗ َواعـات َاؿ١ٜ َٚع١ٜٛٓ, ٚقـ 

بًؼ عـؿ إوتٛطٌٓ ْتٝذ١ شلقٙ ايوٝاه١, ٗ 

َوتٛطٔ  556333ايوٓتٌ إقنٛكتٌ هابكا 

ْٜٛاْٞ
1

. ثِ تبع فيو اشلذلات ا١ُٕٛٓ بٌ 

 5610ايـٚيتٌ ٗ إطاك تباؿٍ ايوهإ هٓيت 

, ٚاييت أؿت إٍ ٖذل٠ نٌ ايْٝٛاٌْٝ 5616ٚ

ايكاطٌٓ بآهٝا ايٛهڀ٢ إٍ ايْٝٛإ, ؾُٝا ٖادل 

 .اٯ٫ف َٔ أتلاى ايْٝٛإ إٍ ا٭كآٞ ايذلن١ٝ

إُتـ٠  ثِ تًتٗا ٖذل٠ أػل٣ نجٝؿ١ ٗ ايؿذل٠

َوت ا٭ق١ًٝ  5616إٍ ه١ٓ  5613َٔ ه١ٓ 

ايذلن١ٝ ٗ ايْٝٛإ, ٚاييت تنآَت َع ٍُٚٛ 

سه١َٛ اٱْكاف ايٛطين إٍ هـ٠ اؿهِ ٗ أثٝٓا. 

ؾكـ ُٝن أؿا٤ ٖقٙ اؿه١َٛ بو٤ٛ ايتوٝرل 

ٚتؿٌٞ ايؿواؿ, ٖا أؿ٣ إٍ مٜاؿ٠ ٌْاٙ ايجٛكٌٜ 

اعٌ ايٌٝٛعٌٝ إعاكٌٓ يًٓٛاّ ايُٝٝين, ايو

ٱؿام ايْٝٛإ با١َٕٛٛٓ ايٌٝٛع١ٝ, ْتر عٓ٘ 

 ,٫5616سكا قٝاّ اؿلب ا٭١ًٖٝ ايْٝٛا١ْٝ ه١ٓ 

َلت ػ٬شلا ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ بؿذل٠ عِٝب١, سٝح 

تعلٓت إٍ ٖذَٛات ايجٛاك ايٌٝٛعٌٝ ٚاؾٍٝ 

اؿهَٛٞ ايْٝٛاْٞ ع٢ً سـ هٛا٤, ٚهذًت 

ِ َٓاطكٗا ايهجرل َٔ إعاكى بٌ ايڀلؾٌ, عه

َٛقعٗا ايؿاٌُ بٌ إَٓٛٛتٌ ايٌٝٛع١ٝ 

ٚايلأزلاي١ٝ, ٖا ؿؾع بأغًب١ٝ أؾلاؿٖا إٍ ايؿلاك 

مٛ ا٭كآٞ ايذلن١ٝ, بًؼ عـؿِٖ َا ٜكاكب 

تلنٞ ْٜٛاْٞ 54460
2

 . 
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ٗ أعكاب ا٭سـاخ اييت ًٗـتٗا قدلْ 

, بوبب ا٫قتتاٍ ايڀا٥ؿٞ 5631-5630هٓيت 

٭تلاى, بٌ ايكباك١ُ ايْٝٛاٌْٝ ٚايكباك١ُ ا

ٖادل َعِٛ ايْٝٛاٌْٝ َـ١ٜٓ اهڀٓبٍٛ 

ايذلن١ٝ ػٛؾا َٔ اَتـاؿات ٖقا ايٓناع ْتٝذ١ 

يتناٜـ إـ ايكَٛٞ إتڀلف ٗ تلنٝا ٚايـع٠ٛ 

إٍ ا٫ْتكاّ ٭تلاى قدلْ, ٫ هُٝا ٚإٔ 

ٗ  5622إٛادٗات ايـا١َٝ اييت ٚقعت ه١ٓ

َـٜٓيت اهڀٓبٍٛ ايذلن١ٝ ٚهايْٛٝو ايْٝٛا١ْٝ 

اث١ً أَاّ أعِٝٓٗ. ٚقـ اعتدل َامايت َ

ٌَٝاٍ,َاكٜإ ٖذل٠ ايْٝٛاٌْٝ َـ١ٜٓ اهڀٓبٍٛ 

َجاب١ كؾض ًعيب قاطع يًع٬قات "ايذلن١ٝ: 

َع ا٭قًٝات اٱث١ٝٓ غرل ايذلن١ٝ ٚغرل 

 "اٱه١َٝ٬
1

 . 

ٚكغِ ايتو١ٜٛ ايٓوب١ٝ ٌٕه١ً ا٭قًٝات بٌ 

ايـٚيتٌ, إ٫ أْٗا ًٚت تجرل ايهجرل َٔ اؿواه١ٝ 

ٗ تـٖٛك ايع٬قات بُٝٓٗا. ؾايٓٛاّ  ٚهببا

ايذلنٞ, ٌٚ ٜٛيٞ أ١ُٖٝ بايػ١ ٭تلاى تلاقٝا 

ايػلب١ٝ


ايْٝٛا١ْٝ. بُٝٓا ًٚت ايْٝٛإ, ؼلْ  

ع٢ً إبـا٤ قًكٗا اػاٙ أٚٓاع ايْٝٛإ 

ا٭كثٛؿٚنى َـ١ٜٓ اهڀٓبٍٛ ٚبعض دنك عل 

ٚبٛمقاؿ٠  (Imroz)َجٌ إَلٚم  إه٘ ايذلن١ٝ

(Bouzgada). 

اي١ ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ إتبك١ٝ ٗ ٚتعتدل س

ايْٝٛإ ٚإتُلنن٠ ٗ تلاقٝا ايػلب١ٝ, ػا١ُ ٗ 

 (Rodopi), كٚؿٚبٞ (Xanthi)َٓاطل قواْيت 

ا٭نجل إثاك٠ يًشواه١ٝ بٌ  ,(Evros)ٚإٜؿلٚي 

ايـٚيتٌ, ٚاييت ًٚت تعهل ُؿٛ ايع٬قات بُٝٓٗا, 

ايْٝٛإ ايوًيب َِٓٗ, ؾٗٞ تعتدلِٖ  ْتٝذ١ ٕٛقـ

قـقا ع٢ً أَٓٗا ٚأِْٗ ٌٜهًٕٛ طابٛكا ػڀلا 

ػاَوا يًٓٛاّ ايذلنٞ, ٫هُٝا أِْٗ ٜتُلننٕٚ 

ع٢ً اؿـٚؿ َع تلنٝا, باٱٓاؾ١ إٍ كؾض أْكل٠ 

يًوٝاه١ ايتُٝٝن١ٜ إتڀلؾ١ اييت ًٚت تعاًَِٗ 

بٗا أثٝٓا, ايكا١ُ٥ ع٢ً اٱؿَاز أٚ ايڀلؿ ػاكز 

 ا٭كآٞ ايْٝٛا١ْٝ.

ق١ًٝ بًؼ ائػ٘ ايْٝٛاْٞ ع٢ً ا٭

ايذلن١ٝ ٗ تلاقٝا ايػلب١ٝ أًـٙ ٗ ٌٚ ْٛاّ 

, 5634ايعكـا٤ ايقٟ ٌُٚ هـ٠ اؿهِ ه١ٓ 

ايعِٓل١ٜ,  "ايٓكا٠ٚ ايعلق١ٝ"ٚايقٟ تب٢ٓ عكٝـ٠ 

كاؾٔا ٭ٟ إث١ٝٓ ٫ تٓتُٞ يًعلم ايْٝٛاْٞ ْٚانلا 

ـ١ُِٝٛ ا٭تلاى إوًٌُ, ٚقاّ بإهكاٙ سل 

ا إٛاط١ٓ عٔ ايلاؾٌٔ يوٝاه١ اٱؿَاز, نُ

كؾض ا٫عذلاف َُجًٞ ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ 

 ايكا٥ٌُ ع٢ً ا٭ٚقاف اٱه١َٝ٬. 

كؾض أتلاى تلاقٝا ايػلب١ٝ شلقٙ ايعكٝـ٠ 

ُٚلؿِٖ ع٢ً ايوًڀ١ إلنن١ٜ بأثٝٓا, ػاٚب 

َع٘ ايٓٛاّ ايذلنٞ بهٌ ق٠ٛ, ٚقاّ بـعُِٗ َاؿٜا 

َٚعٜٓٛا, ٖا عنم َٔ ًهٛى ايٓٛاّ ايْٝٛاْٞ, 

يذلنٞ ٗ ً٪ْٚ٘ ايـاػ١ًٝ, ايقٟ ْـؿ بايتـػٌ ا

ٚقلك إٌْا٤ َٓڀك١ أ١َٝٓ عامي١ ع٢ً طٍٛ اؿـٚؿ 

 (Rhodope)َع تلنٝا, ُتـ َٔ دباٍ كٚؿٚب 

ست٢ اؿـٚؿ ايْٝٛا١ْٝ ايبًػاك١ٜ
1

. 

َٔ دٗتٗا ًٚت ايْٝٛإ تٓٛل إٍ ٚٓع 

ا٭ق١ًٝ إوٝش١ٝ ايْٝٛا١ْٝ با٭كآٞ ايذلن١ٝ 

ايعـٜـ  بعٌ ايلٜب١ ٚايكًل, طايب١ َٔ أْكل٠ ٗ

َٔ إلات ايتٛقـ عٔ ايتـػٌ ٗ ً٪ْٚٗا ٚايهـ 

عٔ َعاًَتٗا بٌهٌ ُٝٝنٟ, ػا١ُ ٗ نٝؿ١ٝ 

تٛي١ٝ ً٪ٕٚ ايبڀلٜلن١ٝ ايْٝٛا١ْٝ 

ا٭كثٛؿٚنو١ٝ ٗ َـ١ٜٓ اهڀٓبٍٛ, ٚإبـا٤ كؾٔٗا 

ايكاطع اًذلاٙ اؾٓو١ٝ ايذلن١ٝ ٕٔ ٜت٫ٖٛا 

َٔ ايْٝٛإ ا٭كثٛؿٚنى, َعتدل٠ إٜاٖا اهتُلاكا 

اه١ إْهاك اٯػل اييت ٜٓتٗذٗا ا٭تلاى َٓق يوٝ
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عٗـ ايـٚي١ ايعجُا١ْٝ. ْٚٛلا يلؾض تلنٝا 

ايتذاٚب َع َڀايب ايْٝٛإ بٗقا ايٌإٔ, ًٚت 

ٖقٙ إوأي١ هببا ٗ تػق١ٜ ايتٛتل بُٝٓٗا 

باهتُلاك نًُا أثرل َٛٓٛع ًػٛك َِٓب كاعٞ 

 ايهٓٝو١ ا٭كثٛؿٚنو١ٝ َٚٔ ٜت٫ٛٙ. 

كت اٱهذلاتٝذ١ٝ ٚ ٗ َٛٓٛع فٟ ١ًُ أثا

ايْٝٛا١ْٝ ٗ إٓڀك١ ايبًكا١ْٝ بـا١ٜ ايتوعٝٓٝات 

َٔ ايكلٕ ايعٌلٜٔ ْٛعا َٔ اـٛف يـ٣ ُاْع 

ايكلاك ايذلنٞ, بعـ إٔ هعت ايْٝٛإ إٍ تٛثٝل 

٬ُتٗا َع ؿٍٚ إٓڀك١, َوتػ١ً ٗ فيو اْـ٫ع 

بٌ ايهٝاْات اييت ناْت  5665اؿلب ه١ٓ 

ا١ُ ٚأْٗا ناْت تٌهٌ اٱؼاؿ ايٝٛغو٬ٗ, ػ

تڀُض ٱعاؿ٠ ايٛٓع إٍ َا نإ عًٝ٘ ٗ بـا١ٜ 

ايكلٕ ايعٌلٜٔ عٓـَا ناْت َتشايؿ١ َع 

ايِلب
2

, ٖا سـا بذلنٝا إٍ اْتٗاز 

إهذلاتٝذ١ٝ َٔاؿ٠, ٖـؾٗا اهتجُاك ٖقٙ ا٭ٚٓاع 

عجا عٔ َِاؿٗا ٚايتأنٝـ ع٢ً تٛادـٖا, 

ٚهـ ايڀلٜل أَاّ ايْٝٛإ. ٚبايؿعٌ, نإ تؿهو 

ؼاؿ ايٝٛغو٬ٗ َٓاهب١ يذلنٝا يتأنٝـ اٱ

تڀًعاتٗا, اييت اعتدلت ؿعِ ايهٝاْات اٱه١َٝ٬ 

اؾـٜـ٠ َجاب١ ايتناّ عكا٥ـٟ ٚأػ٬قٞ اػاٙ 

أتلاى إٓڀك١, يقيو هاكعت إٍ إبـا٤ ؿعُٗا 

َٚواْـتٗا يًبٛه١ٓ ٚاشللهو. نُا هاِٖ 

اْٗٝاك ايٓٛاّ ايٌٝٛعٞ ٗ أيباْٝا بعـ اْتؼابات 

, ٍُٚٚٛ اؿنب ايـّكلاطٞ إٍ 5661َاكي 

اؿهِ ٗ ؾتض اجملاٍ ٚاهعا أَاّ ايع٬قات 

ا٭يبا١ْٝ, اييت مت ايتأنٝـ عًٝٗا ٗ -ايذلن١ٝ

 ,Turgut)أعكاب مٜاك٠ ايٛمٜل ا٭ٍٚ تٛكغٛت أٚماٍ 

Özal),  ٟإٍ ترلاْا )ايعا١ُُ ا٭يبا١ْٝ( ٗ ؾٝؿل

, سٝح أنـ ػ٬شلا ؿعِ ب٬ؿٙ اي٬ٌَلٚٙ 5660

ا٭يباْٞ بٌإٔ إقًِٝ نٛهٛؾٛ يًڀلغ 

(Kosovo)  َٛاد١ٗ ُلبٝا. ٚؿأبت تلنٝا ٗ

َٓق فيو اؿٌ ايٓٛل إٍ أيباْٝا فات ا٭غًب١ٝ 

إو١ًُ َجاب١ اؿًٝـ إٛثٛم ب٘ ٗ إٓڀك١
1

 . 

ٚيتأنٝـ ٚدٛؿٖا ٚقاُل٠ ايٓؿٛف 

ايْٝٛاْٞ, ٚقعت تلنٝا ايعـٜـ َٔ ا٫تؿاقات 

كـْٚٝا, ايبٛه١ٓ ايعوهل١ٜ َع نٌ َٔ أيباْٝا, َ

 5661, 5665ٚاشللهو ٚنلٚاتٝا ػ٬ٍ هٓٛات

, سلًت باـِْٛ ايتعإٚ ٗ فاٍ 5660ٚ

 ايتـكٜب ايعوهلٟ.

َجًت ايع٬قات ايذلن١ٝ ا٭يبا١ْٝ ا٭نجل  

بلٚما ٗ إٓڀك١, سٝح مت ايتٛقٝع بُٝٓٗا ٗ 

, ع٢ً ٚثٝك١ تٗـف إٍ تباؿٍ 5662د١ًٜٝٛ 

ٓاٚكات ٌَذلن١. اـدلا٤ ايعوهلٌٜ ٚايكٝاّ َ

ٚٗ ْؿى ايو١ٓ مت ايتٛقٝع ع٢ً بلٚتٛنٍٛ 

ٜٗـف إٍ بٓا٤ ٚتوٝرل َـكه١ عل١ٜ عًٝا, ٚقـ 

تعنم ايتعإٚ ايعوهلٟ بُٝٓٗا ٗ ايو١ٓ ْؿوٗا 

عٓـَا مت إٌْا٤ قٝاؿ٠ ٌَذلن١ ي٬هتٌاك٠ 

ٚايتٓوٝل ؾُٝا ىّ ايعتاؿ اؿلبٞ
2

. 

ايتػًػٌ ايذلنٞ ايؿعاٍ ٚايولٜع ٗ 

ٕ ٚع٢ً عـ٠ دبٗات, هاِٖ ٗ تعهرل َٓڀك١ ايبًكا

ايع٬قات َع ايْٝٛإ إٔڀلب١ أ٬ُ, سٝح عنم 

َٔ كاٚف ٖقٙ ا٭ػرل٠ بٌإٔ ؾل١ٝٓ قٝاّ قٛك 

إه٬َٞ, ٖا دعًٗا توع٢ َٔ دٗتٗا ٱقا١َ عكـ 

أكثٛؿٚنوٞ ّتـ َٔ ُلبٝا إٍ كٚهٝا 

ا٫ؼاؿ١ٜ, َع تعنٜن ٚتٛثٝل ع٬قاتٗا َع أكَٝٓٝا 

ؼايؿٗا َع اؾُٗٛك١ٜ  إوٝش١ٝ ٚتأنٝـ

ايكدل١ُٝ ع٢ً َوتٜٛات عـ٠. سٝح هلعإ َا 

قدلُٞ  –أعًٔ عٔ قٝاّ ؼايـ عوهلٟ ْٜٛاْٞ 

, َٔ طلف ايٛمٜل ا٭ٍٚ 5660ٗ ؿٜوُدل 

 ,Andréas)ايْٝٛاْٞ أْـكٜاي باباْـكٜٛ 

Papandreau) ْٚك٥ٝى ْٗٛك١ٜ قدل ,
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 ,(Glafcos, Clerides)ق٬ؾٛنى نًرلٜـٜى 

٘ سوب َا أعًٔ عٓ٘ ٖٛ تٓوٝل نإ اشلـف َٓ

ايـؾاع عٔ اجملاٍ ايْٝٛاْٞ )ًا٬َ ايْٝٛإ 

َٚٓڀك١ دٓٛب قدلْ( ٓـ ايتٛهع١ٝ ايذلن١ٝ, 

سٝح تكلك إدلا٤ َٓاٚكات عوهل١ٜ ٌَذلن١ بٌ 

قٛات ايبًـٜٔ ٗ قدلْ نٌ ًٗل أنتٛبل َٔ 

 1994نٌ عاّ ابتـا٤ َٔ ه١ٓ
1

 . 

٫ ّهٔ ؾِٗ ا٫ْـؾاع ايكدلُٞ يًتشايـ  

ايْٝٛإ إ٫ بايذلنٝن ع٢ً ايعاٌَ ايـّػلاٗ َع 

أٜٔا ٚايقٟ نإ هببا ٗ ايتـػٌ ايعوهلٟ 

بعـ ٍُٚٛ  5641ايذلنٞ سلاٍ اؾنٜل٠ ه١ٓ 

ع٢ً كأي ايوًڀ١  (Loanidis)ايعكٝـ يٛاْـٜى 

ٗ ايْٝٛإ ٗ د١ًٜٝٛ َٔ ايو١ٓ ْؿوٗا, ٚقٝاَ٘ 

 Georges)بكًب ْٛاّ دٛكز باباؿٚبٛيٛي 

Papadopoulos)ٚ . ٖٛ إعلٚف عٔ ٖقا ايعكٝـ

تڀلؾ٘ ايكَٛٞ ٚٓاه٘ ئِ قدلْ إٍ ايْٝٛإ, 

يقيو ػڀ٘ يكتٌ ايل٥ٝى ايكدلُٞ َهاكٜٛي 

(Makarios)  ٚإقا١َ ْٛاّ ّٝين َتڀلف بـ٬ٜ

عٓ٘ نؼڀ٠ٛ أٍٚ يؿلض اٱؼاؿ ع٢ً اؾنٜل٠. 

ا٭َل ايقٟ ًذع ايٌُٝ ايْٝٛاْٞ إتڀلف ٗ 

ٝل ٖقا قدلْ ع٢ً َواعـت٘ ٗ هبٌٝ ؼك

بكًب ْٛاّ  5641د١ًٜٝٛ  52اشلـف, ؾكاّ ٗ 

َهاكٜٛي ٚتعٜٛٔ٘ بايُٝٝين إتڀلف ْٝهٛي 

يتكّٛ تلنٝا  ,(Nikos, Sampson)هاَبوٕٛ 

د١ًٜٝٛ نلؿ ؾعٌ ع٢ً فيو بػنٚ سلاٍ  13ٗ 

ٚؼكٝل  (Attila)قدلْ بعـ ًٔ ع١ًُٝ أت٬ٝ 

إْناٍ عوهلٟ ْادض ع٢ً هٛاسٌ نرلٜٓٝا 

(Kyrenia) ٜ ٕتُهٔ ايْٝٛإْٝٛ َٔ ؼكٝل قبٌ أ

أٖـاؾِٗ, َوتٓـ٠ ٗ فيو ع٢ً إاؿ٠ ايلابع١ 

. 5633( َٔ اتؿاق١ٝ ائُإ إٛقع١ ه١ٓ 31)

ٚقاَت بع١ًُٝ اْتٌاك ٚاهع١ َلت َلسًتٌ

 

 % 05زلشت شلا بعـ إُاَُٗا بايوٝڀل٠ ع٢ً 

َٔ  1نًِ 0222َٔ اؾنٜل٠ أٟ َا ٜعاؿٍ 

٥تٌ ٚٚاسـ َواس١ قدلْ ايبايػ١ توع١ آ٫ف َٚا

 1( ن6125ًِٚٔوٕٛ )
2

. ٚقـ كاؾكت ٖقٙ 

ايع١ًُٝ ايعوهل١ٜ إعاؿ٠ تٛمٜع عٓٝـ يًذػلاؾٝا 

ايبٌل١ٜ, ؾؼ٬ٍ أهابٝع ؾك٘ مت ؼٌٜٛ سٛايٞ 

ْٜٛاْٞ قدلُٞ  (180,000)َا١٥ ٚمثإْٛ أيـ 

ٜكڀٕٓٛ سلاٍ اؾنٜل٠ مٛ دٓٛبٗا ٚسٛايٞ 

تلنٞ قدلُٞ َٔ  (45,000)ٔو١ ٚأكبعٌ أيـ 

ؾنٜل٠ مٛ سلاشلادٓٛب ا
3

. ٚتٛاًُت ع١ًُٝ 

ؼٌٜٛ ايوهإ ٗ ايو١ٓ إٛاي١ٝ بڀلٜك١ َٓت١ُٛ 

ؼت إًلاف ا٭َِ إتشـ٠. ؾبعـ يكا٤ات عـ٠, 

ػ٬ٍ يكا٤ ؾٝٝٓا,  5642تٌُٛ ايڀلؾإ ٗ دٛإ 

إٍ اتؿام مت َٛدب٘ تٗذرل ٔو١ ٚأكبعٌ أيـ 

قدلُٞ تلنٞ َٔ اؾٓٛب إٍ ايٌُاٍ  (45,000)

قدلُٞ  (194,000)كبع١ ٚتوعٌ أيـ َٚا١٥ ٚأ

ْٜٛاْٞ َٔ ايٌُاٍ إٍ اؾٓٛب
1

. ٚمل ٜتٛقـ 

ا٭َل عٓـ ٖقا اؿـ سٝح تبٓت تلنٝا هٝاه١ 

اهتٝڀا١ْٝ ٚاهع١ ايٓڀام ًٚت َتٛا١ًُ 

يوٓٛات, باًلت ػ٬شلا ٗ تٛطٌ آ٫ف ا٭تلاى 

ا٭ْآٛيٌٝ َٓاطل َتؿلق١ َٔ سلاٍ اؾنٜل٠, 

َوتٛطٔ,  (100,000) َا١٥ أيـ 5660بًػٛا ه١ٓ 

 (47,000)بعـَا ناْٛا هبع١ ٚأكبعٌ أيـ 

 5650َوتٛطٔ قبٌ عٌل هٓٛات أٟ ه١ٓ 
2

 .

ٚقاَت باؽاف ١ًْ َٔ اٱدلا٤ات اشلـف َٓٗا 

ٖٛ َٓع عٛؿ٠ ايكباك١ُ ايْٝٛاٌْٝ إٍ ؿٜاكِٖ 

ٖٚتًهاتِٗ, نُا قاَت بتػٝرل أزلا٤ إـٕ فات 

 (Kyrenia)ايًؿٜ ايْٝٛاْٞ, ؾأُبشت نرلٜٓٝا 

ٚأطًكت ع٢ً ؾاَٛقٛه٘  ,(Girne)تو٢ُ قرلٕ 

(Famoguste)  تو١ُٝ قامّاقٛما

(Gazimaguza),  ٛسٌ أُبشت َـ١ٜٓ َٛكؾ ٗ
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(Morrphou)  تو٢ُ قامًٜٝٛكت(Güzelyurt), 

يٝؿهٛما  (Nicosie)ٚأُبشت ْٝكٛهٝا 

(Lefkoza) ٌٚقاَت بع١ًُٝ ٖـّ ٚؽلٜب يه ,

إوٝش١ٝ يٌُاٍ َعًِ ٌٜرل إٍ اشل١ٜٛ ايْٝٛا١ْٝ 

اؾنٜل٠
3

. 

ًهٌ ايػنٚ ايذلنٞ  5641َٚٓق ه١ٓ  

يٌُاٍ قدلْ ٚتػٝرل طبٝعتٗا ايـّػلاؾ١ٝ 

عا٬َ ك٥ٝوٝا ٗ علق١ً أٟ تڀبٝع ٗ ايع٬قات بٌ 

تلنٝا ٚقدلْ َٔ د١ٗ ٚتلنٝا ٚايْٝٛإ َٔ 

د١ٗ ثا١ْٝ. ؾاؾاْب ايذلنٞ ٌٚ ٜلؿؿ إٔ إوأي١ 

ؾٔا أٟ كا 5641ايكدل١ُٝ مت توٜٛتٗا ه١ٓ 

َكذلغ يًعٛؿ٠ إٍ ايٛٓع ايكا٥ِ قبٌ ايػنٚ, 

يقيو هاكع إٍ ا٫عذلاف باؾُٗٛك١ٜ ايذلن١ٝ 

 5650ْٛؾُدل  52يٌُاٍ قدلْ ساٍ قٝاَٗا ٗ 

بعـ ؾٌٌ ْٝع قا٫ٚت ايتو١ٜٛ. ٗ سٌ قاّ 

ايڀلف ايْٝٛاْٞ بڀلغ ايك١ٝٔ أَاّ ا٭َِ 

إتشـ٠ ٗ ْؿى ايؿذل٠, َلننا ع٢ً اؾاْب 

ٞ ايكا٥ِ ع٢ً قلاكات ا٭َِ إتشـ٠ ايكاْْٛ

ايـاع١ٝ يًعٛؿ٠ إٍ ايٛٓع ايوابل
1

, ٌٚٚ ٜ٪نـ 

ٗ نٌ َل٠ ع٢ً: "اْوشاب ايكٛات ٚإوتٛطٌٓ 

ا٭تلاى ٚعٛؿ٠ اي٬د٦ٌ إٍ َٓامشلِ"
2

, نوبٌٝ 

 ٚسٝـ يتو١ٜٛ ايك١ٝٔ ايكدل١ُٝ. 

 ايبًػاك١ٜ:-. ايع٬قات ايذلن0١ٝ

ٗ  ٌٚ ايعاٌَ ايـّػلاٗ قـؿا ك٥ٝوا

ايبًػاك١ٜ ع٢ً -كهِ ٬ََض ايع٬قات ايذلن١ٝ

َـاك تاكىُٗا اؿـٜح. ٚإفا نإ ٜتُشٛك سايٝا 

سٍٛ ٚٓع١ٝ ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ ٗ بًػاكٜا, اييت 

تبًؼ سوب آػل ع١ًُٝ إسِا٤ قاّ بٗا إعٗـ 

َاكي  35ايٛطين ايبًػاكٟ يٲسِا٤ بتاكٜؽ 

 4615635ْو١ُ, َٔ فُٛع  413331, 1335

َٔ  9,5%ؿ ههإ بًػاكٜا, أٟ َا ٜعاؿٍ ْو١ُ تعـا

فُٛع ايوهإ
3

. ؾإٕ إٛكٚخ ايكُٝٞ ايٓاتر عٔ 

هًو١ً اشلذلات ايكول١ٜ َٔ ٚإٍ ايبًـٜٔ ػًـ 

ايهجرل َٔ ا٭سكاؿ اييت ًٚت تڀبع ْٛلتُٗا 

يبعُٔٗا ايبعض ع٢ً ْٝع إوتٜٛات. ٚقـ 

هاُٖت ٖقٙ إوأي١ ٗ تأمِٜ ايع٬قات بٌ 

عكٛؿ إا١ٝٓ, باٱٓاؾ١ طبعا ايـٚيتٌ ط١ًٝ اي

إٍ ايتٓاؾل اٱٜـٜٛيٛدٞ بوبب ػٝاكاتُٗا ٗ 

َلس١ً َا بعـ اؿلب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ ٚايقٟ ٌٚ 

قا٥ُا إٍ غا١ٜ ْٗا١ٜ اؿلب ايباكؿ٠ ع٢ً إثل اْٗٝاك 

 إعوهل ايٌٝٛعٞ. 

ٚيؿِٗ طبٝع١ ٖقٙ ايع٬قات, ٫ بـ َٔ 

ًػاكٜا ايعٛؿ٠ إٍ تاكٜؽ ايتٛادـ ايعجُاْٞ ٗ ب

ايقٟ ٜعٛؿ إٍ ٔو١ قلٕٚ هابك١ عٔ ٌْٝ 

. ٚط١ًٝ ؾذل٠ 5445اهتك٬ٍ ٖقٙ ا٭ػرل٠ ه١ٓ 

ٖقا ايتٛادـ ًٗـت إٓڀك١ سلن١ٝ هها١ْٝ 

نجٝؿ١ ٫هُٝا َٔ َٓڀك١ ا٭ْآٍٛ ايذلن١ٝ 

إٍ بًػاكٜا دعًت َٔ ايعِٓل ايذلنٞ وتٌ ٚمْا 

 ؿّػلاؾٝا, ادتُاعٝا ٚهٝاهٝا َُٗا ؾٝٗا. 

هات ا٭ْجلٚبٛيٛدٝا, ع٢ً إٔ ػُع ايـكا

ايتٛادـ إهجـ يٮتلاى ٚيؿذل٠ ط١ًٜٛ با٭كآٞ 

ايبًػاك١ٜ ْٚتٝذ١ يوڀٛتِٗ دعٌ ايًػ١ ايذلن١ٝ 

توٛؿ يؿذل٠, ٜٚ٪نـ ا٭ْجلٚبٛدٕٝٛ, ع٢ً إٔ 

فيو هاِٖ ٗ اْتٌاك ٖقٙ ايًػ١ ٚايقٟ اْعهى 

بـٚكٙ ع٢ً ايٓاطكٌ بٗا. ِٖٚ ٜتهْٕٛٛ سوبِٗ 

 َٔ ؾ٦تٌ: 

١ ا٭ٍٚ: تتهٕٛ َٔ إوتٛطٌٓ ايؿ٦ -5

ا٭تلاى ا٭ْآٛيٌٝ ايقٜٔ ٖادلٚا إٍ َٓڀك١ 

 ايبًكإ إبإ اؿهِ ايعجُاْٞ شلا.
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ايؿ١٦ ايجا١ْٝ: تٓشـك َٔ أٍُٛ  -1

بًػاك١ٜ َوٝش١ٝ اعتٓكت اٱه٬ّ بؿٌٔ 

ا٫ستهاى إوتُل بإوًٌُ, هٛا٤ نإ فيو 

عٔ قٓاع١ أٚ يتشكٝل َآكب ػا١ُ ٫ ّهٔ 

 ا إ٫ بإًٗاك اٱه٬ّ.بًٛغٗ

اهتُل ايتؿاعٌ بٌ ايعِٓل ايذلنٞ 

ٚايبًػاكٟ إٍ غا١ٜ اهتك٬ٍ بًػاكٜا عٔ ايـٚي١ 

, بعـ سلب ػآٗا ايبًػاك 5545ايعجُا١ْٝ ه١ٓ 

ٓـ اؿهِ ايعجُاْٞ, ْتر عٓٗا باٱٓاؾ١ إٍ 

آ٫ف ايكت٢ً ٚاؾلس٢, َٛدات َٔ إٗذلٜٔ 

كآٞ ا٭تلاى إوًٌُ َٔ بًػاكٜا مٛ ا٭

اـآع١ يًوٝاؿ٠ ايعجُا١ْٝ ٗ َٓڀك١ ايبًكإ, 

 أٚ إٍ َٓڀك١ ا٭ْآٍٛ ايذلن١ٝ. 

ًٚت َٛدات إٗذلٜٔ َتٛا١ًُ, يتبًؼ 

( َٛدات نا١ًَ ْتٝذ١ يوٝاه١ ايكتٌ 34هبع )

ٚايٓٗب اييت تعلض شلا إوًُٕٛ َٔ قبٌ ايبًػاك 

إتڀلؾٌ اْتكاَا ٕا عاْٛٙ ط١ًٝ اؿهِ ايعجُاْٞ. 

ٍ إػاؿكٜٔ يٮكآٞ ايبًػاك١ٜ ػ٬ٍ ٚنإ أٚ

اشلذل٠ ا٭ٍٚ إٛٚؿٌ ٬َٚى ا٭كآٞ ا٭تلاى, 

يتتٛهع ؾُٝا بعـ ٚتٌٌُ ناؾ١ ايڀبكات َٔ 

ٚقـ بًؼ عـؿ ٖ٪٤٫ إٗذلٜٔ  ايعِٓل ايذلنٞ.

, سٛايٞ 1333إٍ غا١ٜ ه١ٓ  5545َٓق ه١ٓ 

ْو١ُ 2,687,177
1

. 

علؾت ا٭ق١ًٝ ايبًػاك١ٜ ٗ تلنٝا ٖٞ 

٣ ٖاكهات عِٓل١ٜ تعوؿ١ٝ َٔ قبٌ ا٭ػل

ايوًڀات ايعجُا١ْٝ ٗ باؿ٨ ا٭َل, ثِ َٔ قبٌ 

ايوًڀات ايذلن١ٝ اؾـٜـ٠ بعـ قٝاّ اؾُٗٛك١ٜ 

ايذلن١ٝ اؿـٜج١, بوبب ْٛل٠ ا٭تلاى شلِ 

ٚؼًُِٝٗ كؾك١ قَٛٝات أػل٣ َو٪ٚي١ٝ َا ؿل 

بايـٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚإآهٞ اييت علؾتٗا تلنٝا 

ٛات ا٭ٍٚ يكٝاَٗا, ْٚتر عٔ اؿـٜج١ ٗ ايوٓ

بًػاكٟ  60,000إٍ  50,000فيو َػاؿك٠ َا بٌ 

ا٭كآٞ ايذلن١ٝ 
2

 . 

ٚتٌرل إلادع, إٔ أق١ًٝ تلن١ٝ ؾًٔت 

ايبكا٤ ٗ بًػاكٜا, ٖٚٞ تتُلنن سايٝا ٗ 

 َٓڀكتٌ, ُٖا: 

 (Rhodope)َٓڀك١ دباٍ كٚؿٚب  -

 دٓٛب ايب٬ؿ ع٢ً اؿـٚؿ َع ايْٝٛإ.

 (Deliorman)أٚكَإ  َٓڀك١ ؿًٜٞ -

 .سلاٍ ًلم ايب٬ؿ

ٚقـ عاْت ٖقٙ ا٭ق١ًٝ ٖاكهات عِٓل١ٜ  

ػا١ُ ػ٬ٍ ايكلٕ ايعٌلٜٔ. ؾع٢ً إثل 

ا٫ٓڀلابات اييت علؾتٗا بًػاكٜا بعـ اؿلب 

ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ, ٚاييت أؿت إٍ سـٚخ اْك٬بٌ 

, َٚٛد١ إـ 5601ٚ 5610عوهلٌٜ هٓيت 

قاى, نإ ايبًػاك ايكَٛٞ اييت هاؿت أٚكٚبا آْ

٦َٕٝٗٛ يتكبٌ ا٭ؾهاك ايك١َٝٛ إتڀلؾ١ تلتب 

عٓٗا ٖاكهات عِٓل١ٜ ٓـ ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ, 

أؾٔت ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ عنشلا عٔ باقٞ ايٌعب 

ايبًػاكٟ, نُا سلَت َٓاطكٗا إتا١ٔ يًشـٚؿ 

ايذلن١ٝ َٔ أٟ اٖتُاّ سهَٛٞ, ٖا أددل سٛايٞ 

565355 
1

َٔ أق١ًٝ ايبَٛاى 


اشلذل٠ إٍ  ع٢ً 

تلنٝا ٗ ايؿذل٠ اييت هبكت اؿلب ايعا١ٕٝ 

 ايجا١ْٝ.

 35ٚٗ أعكاب اٱْناٍ ا٭ٕاْٞ ٗ 

, ٚايقٟ َهٓ٘ َٔ است٬ٍ َٓڀك١ 5606هبتُدل

, عُـ ايبًػاك 5615ايبًكإ بأنًُٗا ه١ٓ 

إٓشامٕٚ إٍ إٔاْٝا إٍ است٬ٍ َٓڀك١ تلاقٝا 

, اييت ٜعتدلْٚٗا َٓؿقِٖ ايٛسٝـ يبشل إه٘

َٚڀًبِٗ ا٭هاهٞ يتشكٝل بًػاكٜا ايهدل٣ إڀ١ً 

ع٢ً ايبشل ا٭هٛؿ ٚعل إه٘
2

. ٚط١ًٝ ايتٛادـ 

( هٓٛات, 30ايبًػاكٟ ٗ تلاقٝا ايقٟ ؿاّ ث٬خ )
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علؾت ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ ٖاكهات قُع١ٝ ٫ 

إْوا١ْٝ, َٔ ًْتٗا: ايڀلؿ ايتعوؿٞ, ايكتٌ, 

١ٜ, ايتذلٜـ َٔ إُتًهات, غًل إ٪هوات ايذلبٛ

َٓع اهتعُاٍ ايًػ١ ايذلن١ٝ, غًل إوادـ... 

إخل. ا٭َل ايقٟ ْتر عٓ٘ َٛد١ دـٜـ٠ َٔ 

إٗادلٜٔ, سٝح عدل اٯ٫ف َِٓٗ اؿـٚؿ 

ايذلن١ٝ عدل ْٗل َاكٜتنا, ؾُٝا ؾٌٔ ايبعض 

َِٓٗ ا٫هتكلاك ٗ َٓڀك١ ؿَٝتٛنا 

(Dimetoka)  .بعـ َؿاٚٓات بٌ تلنٝا ٚإٔاْٝا 

ق١ًٝ ايذلن١ٝ تعكٝـا ٚقـ ماؿت ٚٓع١ٝ ا٭

ايبًػاك١ٜ, عٓـَا  –َٚعٗا ايع٬قات ايذلن١ٝ 

 5615أٚت  51أُـك فًى ايٛمكا٤ ايذلنٞ ٗ 

بٝاْا أًاك ؾٝ٘ إٍ عـّ قـك٠ تلنٝا اهتكباٍ 

إنٜـ َٔ إٗادلٜٔ ٚٓلٚك٠ بكا٥ِٗ ٗ ا٭كآٞ 

اييت ٜكڀْٓٛٗا, َع ايتأنٝـ ع٢ً ايتناَٗا باؽاف 

ل فيواـڀٛات اي٬م١َ يتشكٝ
3

. ْٚتٝذ١ يذلؿٟ 

ايع٬قات بٌ ايـٚيتٌ ع٢ً ػًؿ١ٝ ٖقٙ ا٭سـاخ 

ٚبلٚم َ٪ًلات تٛسٞ بتؼًٞ تلنٝا عٔ سٝاؿٖا 

ٚا٫مٝام يًشًؿا٤ ٗ سلبِٗ ٓـ ؿٍٚ احملٛك, 

هاكعت بًػاكٜا إٍ ِْب ؿؾاعاتٗا ع٢ً طٍٛ 

سـٚؿٖا َع تلنٝا, ٚقاَت بِٓب ايعٌلات َٔ 

ؼوبا ٭ٟ  Panzer IVايـبابات ا٭ٕا١ْٝ َٔ ْٛع 

 ٖذّٛ تلنٞ.

 –اهتُل ايتٛتل ٜڀبع ايع٬قات ايذلن١ٝ 

ايبًػاك١ٜ اييت بًػت أٚدٗا ٗ َلس١ً َا بعـ 

ؾُع ٍُٚٛ ايٌٝٛعٌٝ إٍ  .اؿلب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ

هـ٠ اؿهِ ٗ بًػاكٜا ٚايتناّ تلنٝا غٝاكٖا 

ايػلبٞ ايلأزلايٞ, بـأ ايتٓاقض ٜڀبع هٝاهتُٗا 

 اـاكد١ٝ.

ػاكٜا ٗ ٖقٙ إلس١ً إٍ تهٜٛٔ عُـت بً

نب١ ًٝٛع١ٝ ٥٫ه١ٝ فات تٛدٗات ثٛك١ٜ عا١ٕٝ ٗ 

أٚهاٙ ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ يتِـٜل ا٭ؾهاك 

ايٌٝٛع١ٝ. نإ اشلـف إِلغ ب٘ إٔ ٖ٪٤٫ 

ا٭تلاى ايٌٝٛعٌٝ هٝعڀٕٛ إجٌ يهٌ ا٭تلاى ٗ 

إٓڀك١, ٚبايتايٞ إوا١ُٖ ٗ تِـٜل ايجٛك٠ 

يـٍٚ اجملاٚك٠ ٚباـِْٛ إٍ ايٌٝٛع١ٝ إٍ ا

تلنٝا ٚايْٝٛإ, ٖا أثاك سواه١ٝ ٚتٛدوا يـ٣ 

ايكاؿ٠ ا٭تلاى إتؼٛؾٌ َٔ ػلب١ اؿلب 

ا٭١ًٖٝ ايْٝٛا١ْٝ. ٚقـ ماؿت ٖقٙ اؿواه١ٝ 

ْتٝذ١ يلؾض ايٌٝٛعٌٝ ايبًػاك يهٌ َا ّت 

ب١ًِ بايـٜا١ْ اٱه١َٝ٬ ٚبايًػ١ ايذلن١ٝ, 

يقٟ تعاْٞ َٓ٘ َـعٌ أُْٗا هبب ايتؼًـ ا

إٓڀك١, ؾكاَٛا بتأَِٝ ا٭ٚقاف اٱه١َٝ٬ 

ٚإغ٬م إوادـ ٚإـاكي ايكلآ١ْٝ
1

. 

ٚقـ تعُل ٖقا ايتٓاؾل َع انلاٙ نًتا 

ايـٚيتٌ ٗ إَٓٛٛتٌ ا٭َٓٝتٌ إتٓاؾوتٌ, 

اؿًـ ا٭طًوٞ بايٓوب١ يذلنٝا ٚسًـ ٚاكهٛ 

بايٓوب١ يبًػاكٜا, سٝح ًهًتا َٓق فيو ايٛقت 

كاعـتٌ إتكـَتٌ يًشًؿٌ, ٖا دعًُٗا اي

 ٚدٗا يٛد٘. 

ايبًػاكٟ ط١ًٝ  –أهتُل ايِلاع ايذلنٞ 

ايعكٛؿ اي٬سك١ ع٢ً ػًؿ١ٝ ايِلاع اچٱٜـٜٛيٛدٞ 

غلب, ؾتِ غًل اؿـٚؿ بُٝٓٗا ٚإساطتٗا  –ًلم 

با٭ه٬ى ايٌا٥ه١ ٚتًػُٝٗا. ٚكغِ ايتشؤ ايقٟ 

ايـٚيٞ طلأ ع٢ً ٖقٙ ايع٬قات ع٢ً إثل ا٫ْؿلاز 

ايقٟ َٝن ايع٬قات بٌ ايكڀبٌ, ٚايقٟ ػ٢ً 

َٔ ػ٬ٍ تِٓٛٝ ٚاهتٔاؾ١ ايعـٜـ َٔ 

إٗلداْات ايؿ١ٝٓ, ايلٜا١ٝٓ, ٚايتذاك١ٜ ٗ 

ايـٚيتٌ, إ٫ إٔ فيو مل ٜ٪ثل ع٢ً إؿكانُٗا 

يكٔاٜا أَٔ اؿـٚؿ, ؾكـ ًٚت َػًك١ أَاّ 

اؿلن١, نُا ًٚت ايٌهٛى ٗ ْٛاٜا بعُٔٗا 

٬ ؿٕٚ ؼوٌ ع٬قاتُٗا ايبعض تكـ سا٥
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ايوٝاه١ٝ ٚا٭١َٝٓ. سٝح هلعإ َا عاؿ ايتأمّ 

ٜڀبع ايع٬قات بُٝٓٗا ع٢ً إثل عٛؿ٠ إُاكهات 

إعاؿ١ٜ ؿكٛم ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ بعـ تبين ايٓٛاّ 

ايبًػاكٟ ٗ سكب١ ايوبعٝٓٝات هٝاه١ "ؾلم توـ" 

ٱٓعاف ٖقٙ ا٭ق١ًٝ, َٔ ػ٬ٍ ؾلض هٝاه١ 

تُـت آْقاى ع٢ً عِٓلٟ "ايبًػل٠" اييت اع

ايبَٛاى ٚايػذل, إٓشـكٜٔ َٔ أٍُٛ تلن١ٝ, 

ٚايقٟ لض ؾٝٗا إٍ سـ نبرل, عٓـَا عٌُ ع٢ً 

اٱه١َٝ٬ ٚاهتبـاشلا  –تػٝرل أزلا٤ِٖ ايذلن١ٝ 

 بأزلا٤ بًػاك١ٜ.

ع٢ً إثل َٛد١ إـ ايكَٛٞ اييت ادتاست 

أٚكٚبا ٚاييت كاؾكت إٌانٌ اييت علؾتٗا 

١ٝ ٚاييت أؿت ٫سكا إٍ اْٗٝاكٖا, ا١َٕٛٛٓ ايٌٝٛع

ؾأ ايٓٛاّ ايبًػاكٟ بكٝاؿ٠ تٛؿٚك دٝؿهٛف 

"Tudor Jivkov" إٍ إعاؿ٠ ػلب١ ايبَٛاى ,

ٚايػذل, بػ١ٝ قٛ ناؾ١ آثاك ايتذلٜو 

ٚكًؿات اؿكب١ ايعجُا١ْٝ, ٗ إطاك َا علف بع 

"َواك اي١ٔٗٓ" ٗ ايؿذل٠ إُتـ٠ َٔ ؿٜوُدل 

, َـعٝا إٔ أتلاى 5652إٍ غا١ٜ َاكي  5651

بًػاكٜا مل ٜعـ شلِ ٚدٛؿ, ؾٗ٪٤٫ سوب ػڀاب٘, 

غاؿكٚا بًػاكٜا ْٗا٥ٝا ٗ ايوتٝٓٝات, ٚإٔ ايباقٌ َا 

ِٖ إ٫ بًػاك أهًُٛا ٚمت تذلٜهِٗ, ِٖٚ اٯٕ 

 ٜعٛؿٕٚ إٍ ٖٜٛتِٗ ا٭١ًُٝ. 

عُـ ايٓٛاّ ايبًػاكٟ ٱلاغ "َواك 

ا: اي١ٔٗٓ", إٍ اؽاف ١ًْ َٔ ايكلاكات, أُٖٗ

تػٝرل ا٭زلا٤ ايذلن١ٝ, َٓع ايتهًِ بايًػ١ 

ايذلن١ٝ ٚتـكٜوٗا, إغ٬م اؾلا٥ـ ايذلن١ٝ, 

تٛقٝـ بح اؿِّ اٱفاع١ٝ ٚايتًؿن١ٜ بايًػ١ 

ايذلن١ٝ, نُا تب٢ٓ فُٛع١ َٔ ايكلاكات 

إعاؿ١ٜ يًـٜٔ اٱه٬َٞ, سٝح مت َٛدبٗا سٛل 

َٚٓع اـتإ ٚاينٚاز ع٢ً ايڀلٜك١ اٱه١َٝ٬, 

وادـ َٚٓع ايًباي اٱه٬َٞغًل إ
1

. ٚسلًت 

بًػاكٟ ناْٛا  523333ٖقٙ ايع١ًُٝ أنجل َٔ 

فدلٜٔ ع٢ً تػٝرل أزلا٥ِٗ, بُٝٓا مت اينز 

بايلاؾٌٔ شلقٙ ايوٝاه١ ٗ إعتك٬ت ٚايوذٕٛ. 

ٚقـ عُل إٛقـ ايذلنٞ ايلزلٞ إ٪ٜـ يٮتلاى 

ايبًػاك ٚؿع٠ٛ ايٓٛاّ ايبًػاكٟ ٫سذلاّ 

٬ؾات ايذلن١ٝ ايبًػاك١ٜ. ػُِٛٝاتِٗ, اـ

ٚنإ ٚآشا َٓق بـا١ٜ ا٭سـاخ إٔ تلنٝا 

تـعِ ُلؿ ا٭تلاى ايبًػاكٌٜ ٚتـعِٖٛ يًتُلؿ 

 ٚايٛقٛف ٗ ٚد٘ ٖقٙ ايع١ًُٝ.

, اْـيعت َٛادٗات دـٜـ٠ 5656ٚٗ كبٝع 

بٌ ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ ٚقٛات ا٭َٔ ايبًػاك١ٜ, ع٢ً 

ػًؿ١ٝ ايتعـ٬ٜت ايتٌلٜع١ٝ اييت اؽقٖا 

اجملًى ايٛطين ايبًػاكٟ ٚاييت مت َٛدبٗا َٓض 

سل ايتٓكٌ يًُٛاطٌٓ ايبًػاك ُاًٝا ٚايٛثٝك١ 

ٗ داْؿٞ  CSCEايِاؿك٠ عٔ ادتُاع ؾٝٝٓا يع 

, سٝح بـأت تتولب إًاعات َؿاؿٖا إٔ ٖقٙ 5656

اؿلٜات هتكتِل ع٢ً ايبًػاك ؾك٘ ؿٕٚ ا٭ق١ًٝ 

ايذلن١ٝ, ٖا تلتب عٓٗا َٛاٖلات ٚاستذادات 

َاٟ  13عاك١ٓ يًٓٛاّ ايبًػاكٟ, اهتُلت َٔ َ

, عاؿت 5656َٔ ايٌٗل ْؿو٘ َٔ ه١ٓ  15إٍ 

 –ػ٬شلا ايـع٠ٛ إٍ ايتُوو باشل١ٜٛ ايذلن١ٝ 

اٱه١َٝ٬ ٚعـّ ايكبٍٛ بوٝاه١ اٱؿَاز, ا٭َل 

ايقٟ أؿ٣ إٍ تـػٌ قٛات ا٭َٔ بك٠ٛ َوتؼـ١َ 

أهايٝب عٓٝؿ١ يتٛقٝـ إٛاٖلات. ٚمل ُل ٖقٙ 

اخ ؿٕٚ إٔ ت٪ثل فـؿا ٗ ايع٬قات ا٭سـ

ايبًػاك١ٜ, ؾكـ اتُٗت ٖقٙ ا٭ػرل٠, -ايذلن١ٝ

إُٓٛات ايذلن١ٝ ايول١ٜ إـع١َٛ ع٢ً سـ 

قٛشلا َٔ قبٌ تلنٝا, َٔ َجٌ اؿلن١ ايذلن١ٝ 

يًتشلٜل ايٛطين ٗ بًػاكٜا بتِٓٛٝ ٖقٙ 

اؿلن١
1

, ؿاع١ٝ تلنٝا ع٢ً يوإ ايل٥ٝى تٛؿٚك 
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إٍ ؾتض سـٚؿٖا  (Todor, Jivkov)دٝؿهٛف 

يٮتلاى ايبًػاك ايلاغبٌ ٗ َػاؿك٠ ايب٬ؿ. ٖقٙ 

ايـع٠ٛ يكٝت تلسابا َٔ قبٌ ك٥ٝى ايٛمكا٤ 

إعلٚف  (Turgut özal)ايذلنٞ تٛكغٛت أٚماٍ 

عٓ٘ تڀًع٘ ٱسٝا٤ ٚاهتعاؿ٠ أفاؿ تلنٝا 

ايعجُا١ْٝ, ايقٟ ْـؿ بإُاكهات ايبًػاك١ٜ ٚؿع٢ 

ػڀاب أيكاٙ أَاّ ػُع ا٭تلاى ايبًػاك ٗ أعكاب 

باجمل٧  5656ساًـ َـ١ٜٓ اهڀٓبٍٛ ٗ دٛإ 

إٍ تلنٝا, قا٬٥: "هٓوتكبٌ اؾُٝع عٓـْا, 

مٔ ٗ َلس١ً تڀٛك َتكـ١َ, تعايٛا ْٝعا, َا 

ٗ فيو ايقٜٔ َا مايٛا َكٌُٝ ٖٓاى, هتهْٕٛٛ 

هعـا٤ ٗ تلنٝا". ْٚتر عٔ ٖقا اـڀاب َٛد١ 

١ًٝ ايذلن١ٝ ٗ دـٜـ٠ َٔ إٗادلٜٔ َٔ ا٭ق

ْو١ُ 052333بًػاكٜا مٛ تلنٝا, بًػت 
2

. ٚأَاّ 

ٖقا ايتـؾل ايهبرل يًُٗادلٜٔ, ٚايِعٛبات اييت 

بـأت تٛاد٘ تلنٝا, دعٌ ٖقٙ ا٭ػرل٠ تكلك غًل 

سـٚؿٖا َ٪قتا, َت١ُٗ ايٓٛاّ ايبًػاكٟ بأْ٘ ٚكا٤ 

إدباك ا٭تلاى ع٢ً تلى َٛطِٓٗ ٭هباب عِٓل١ٜ 

ٗ فيو ايكٌَٛٝ  عكا٥ـ١ٜ عت١, َوتؼـ١َ

 ايبًػاك إتڀلؾٌ.

ٚكغِ ايتوٜٛات اييت مت ايتٌُٛ إيٝٗا بٌ 

ايٓٛاٌَ ايذلنٞ ٚايبًػاكٟ ٚايكلاكات اييت 

اؽقٖا فًى ايـٚي١ ٚفًى ايٛمكا٤ ايبًػاكٌٜ 

بٌإٔ ايوُاغ بعٛؿ٠  16-51-5656ٗ 

إٗذلٜٔ ا٭تلاى إٍ ؿٜاكِٖ, إ٫ إٔ ايعا٥ـٜٔ 

ي١ٝ, ٚايبايؼ عـؿِٖ سٛايٞ َِٓٗ ٗ ايو١ٓ إٛا

ْو١ُ, يكٛا ٌَانٌ ١ْ ػا١ُ ؾُٝا  150,000

تعًل باهذلؿاؿ أ٬َنِٗ ٚٚٚا٥ؿِٗ ٖٚاكه١ 

ًعا٥لِٖ ايـ١ٜٝٓ بهٌ سل١ٜ. ا٭َل ايقٟ أبك٢ 

ايع٬قات ايذلن١ٝ ايبًػاك١ٜ ع٢ً طبٝعتٗا 

ايوابك١, ؾا٭ٍٚ ًٚت تڀايب بتشوٌ أٚٓاع 

٢ً غلاك ا٭ق١ًٝ ايذلن١ٝ ٚاسذلاّ سكٛقِٗ ع

إٛاطٌٓ ايبًػاك, ٚايجا١ْٝ ًٚت تڀايب ا٭ٍٚ 

  بايهـ عٔ ايتـػٌ ٗ ً٪ْٚٗا ايـاػ١ًٝ.

تِاعـ تأثرل ايتٝاك ايكَٛٞ ٗ بًػاكٜا بعـ 

ْٗا١ٜ اؿلب ايباكؿ٠ هاِٖ ٗ تناٜـ إؼاٚف َٔ 

تٛدٗات ايوٝاه١ اـاكد١ٝ ايذلن١ٝ, ٫هُٝا 

ا٠ بعـ تناٜـ تأثرل ايتٝاك اٱه٬َٞ ع٢ً اؿٝ

ايوٝاه١ ايذلن١ٝ. إٕ تڀًع ٖقا ا٭ػرل ٱسٝا٤ 

ايتاكٜؽ ايعجُاْٞ اٱه٬َٞ ٌٜهٌ ػڀلا ع٢ً 

ايٛسـ٠ ايبًػاك١ٜ سوب أتباع ٖقا ايتٝاك, ٜٚعتكـ 

ٖ٪٤٫, إٔ ايڀٛكا١ْٝ ٚاٱه٬ّ ٚدٗإ ـڀل 

ٚاسـ
1

 . 

ٚنؼ١ُ٬ ٕا هبل, ْكٍٛ إٔ إتتبع 

يع٬قات تلنٝا َع ؿٍٚ ايبًكإ ٜـكى اؿذِ 

ٟ ًٜعب٘ ايبعـ ايـّػلاٗ نُشؿن أٚ نُٓؿل ايق

٭ٟ ع١ًُٝ تكاكب. ؾايتوٜٛات اييت مت ايتٌُٛ 

إيٝٗا بٌ تلنٝا ٚايْٝٛإ َٔ د١ٗ ٚتلنٝا 

ٚبًػاكٜا َٔ د١ٗ أػل٣ مل توتڀع إٔ ت٪هى 

يٛاقع دـٜـ ػاٍ َٔ ا٭سكاؿ, ٌٚٚ إآٞ ًٜكٞ 

بجكً٘ ع٢ً ْٛلتِٗ يبعِٔٗ ايبعض إتو١ُ 

ّ ايجك١ ٗ اٯػل. ؾايتٌـؿ ايقٟ بايهلا١ٖٝ ٚاْعـا

ًٚت تبـٜ٘ ايْٝٛإ نًُا أثرل َٛٓٛع أُْاّ 

تلنٝا يٲؼاؿ ا٭ٚكٚبٞ َا ٖٛ إ٫ اْعهاي شلقا 

إآٞ, نُا إٔ ؽٛف بًػاكٜا َٔ عٛؿ٠ تلنٝا 

نك٠ٛ إق١ًُٝٝ ؾاع١ً ٗ إٓڀك١ ي٘ تدلٜلات 

 َلتبڀ١ بايتاكٜؽ أٜٔا. 
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